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K O S S U T H  L A J O S  U T C A  

 

Leírás 
Utcai telekhatárra épített, azzal 
párhuzamos nyeregtetős góré épület 
a terménytárolás emlékét őrzi. Alsó 
szintje falazott, míg a felső rész fából 
készített. Mellette kontyolt, 
nyeregtetős lakóépület, melynek 
utcai nyílásrendjét átalakították, 
tornácát beüvegezték. Megmaradt 
azonban az építés dátumát (1901.) 
őrző faragott, kétszárnyú 
tornácajtaja. 
 
Védett építészeti elemek 
a góré és a lakóépület tömege, 
tornácajtó kialakítása  
 
Korrekciós javaslat 
Nem szükséges 

SÁRPILIS, Kossuth L. utca 4. Helyrajzi szám 5. 
- lakóépület, góré - Védelem foka H 

 

        régi kép 
 

 

Leírás 
L-alakú épület rangos megjelenését 
adja a magas homlokzata, a megemelt 
padlástér zsalugáterekkel is ellátott 
nyílásai, megemelt 
szemöldökpárkányos osztott ablakai, a 
szőlőmintázattal díszített pilaszterei, 
valamint a homlokzat szélein futó 
kvádersor és egyéb népi motívumokat 
őrző díszei. 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatának 
megjelenése, az ablakok részosztása, 
díszítettsége, valamint a gazdasági 
épületek  
Korrekciós javaslat 
javasolt az eredeti nyílásrend 
visszaállítása, melynek rendjére a 
megmaradt szemöldök-párkány utal. 
 

SÁRPILIS, Kossuth L. utca 5. Helyrajzi szám 6. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

    
 

  



 

 

Leírás 
Az utcával párhuzamos, nyeregtetős 
terménytárolót a telekhatárra 
építették. Falazott építményre 
elhelyezett, fa szerkezetű góré. 
 
Védett építészeti elemek 
a góré 
 
Korrekciós javaslat 
A tetőszerkezet megerősítése 
szükséges 
 

SÁRPILIS,  Kossuth L. utca 6. Helyrajzi szám 7. 
- góré - Védelem foka H 

 
 

 

 

Leírás 
Az U-alakban, telekhatáron körbefutó 
épület zárt utcaképet hoz létre. 
Gazdasági funkciójú hátsó része 
díszítetlen, kis ablaknyílások és a kocsi 
behajtó fa kapuja tagolja a 
homlokzatokat. A lakóépület rangos 
megjelenését a magas homlokzat, a 
tagolt nyerstégla felületképzés, az íves 
záródású, faragott fa kapu, valamint 
az osztott ablakok keretezése adja.  
Védett építészeti elemek 
a lakó- és melléképület tömege, 
homlokzatainak megjelenése, a 
lakóépület díszítettsége, ablakok 
részosztása, a kapu  
Korrekciós javaslat 
Javasolt fa zsalugáterek használata a 
jelenlegiek helyett, szükséges a falak 
vizesedésének megszüntetése. 

SÁRPILIS,  Kossuth L. utca 9. Helyrajzi szám 50/1. 
- lakó- és gazdasági épület - Védelem foka H 

 

 

 

 

Leírás 
Telekhatáron álló, utcára merőleges 
nyeregtetős terménytároló alsó 
szintje falazott, míg a cseréppel fedett 
felépítmény fa szerkezetű. 
 
 
Védett építészeti elemek 
a góré 
  
Korrekciós javaslat 
felújítása szükséges 

SÁRPILIS,  Kossuth L. utca 10. Helyrajzi szám 50/2. 
- góré - Védelem foka H 

 
 

  



 

 

 

Leírás 
A Kossuth utca sarkán helyezkedik el a 
település egyetlen templom, 
amelynek kertjében helyezték el az I. 
és II. világháborúban elesettek 
emlékére állított műkő obeliszket. 
 
 
Védett építészeti elemek 
az emlékmű 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

SÁRPILIS,  Kossuth L. utca 8. Helyrajzi szám 30. 
- emlékmű - Védelem foka H 

 
 

  



R Á K Ó C Z I  F E R E N C  U T C A  

 

Leírás 
Zártorúan épített polgárias jellegű 
lakóépület díszei az egykori lakók 
gazdagságára utalnak. A megemelt 
tető szellőztetését a térdfalban 
elhelyezett zsalugáteres, kisméretű 
nyílások biztosítják. Az egyszerű 
kialakítása, faragott kapu kocsival is 
lehetővé tette az udvarra való 
bejutást. Két oldalán lévő keskeny, 
osztott ablakait szintén zsalugáterek 
védik. Emelt szemöldökpárkányaik 
alatt a fal síkjából kiemelkedő, festett 
motívumok díszítik. 
 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, díszítettsége, 
nyílásrendje, az ablakok részosztása. 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

SÁRPILIS, Rákóczi F. utca 1. Helyrajzi szám 17. 
- lakóépület- Védelem foka H 

 

 

    
    



 

 

 

Leírás 
L-alakú polgárias lakóépület rangos 
megjelenését a magas homlokzata, 
díszítettsége adja. Négyzetes alakú, 
padlástéri szellőzőnyílását kőrács zárja 
le. Megemelt szemöldökpárkányú, 
osztott ablakait függőleges 
kvádersorok tagolják. A pillérfejekkel 
tagolt falban félköríves záródású 
kapunyílás látható, amelyen keresztül 
jutunk az udvarba. Itt található a 
szintén gazdagságra utaló góré. A fa 
szerkezetű építményt értékessé teszi, 
hogy a korlát, sőt még a könyökfa is 
faragott díszítésű. 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, tagolása és 
díszítettsége, az ablakok részosztása, a 
kapu kialakítása, valamint a góré. 
Korrekciós javaslat 
A góré állapota azonnali felújítást 
igényel. Javasolt a rácsos kapu 
átalakítása esetleg fellelhető fotók 
alapján, vagy a helyi kapukat mintául 
véve. 

SÁRPILIS, Rákóczi F. utca 2. Helyrajzi szám 19. 
- lakóépület, góré, kapu - Védelem foka H 

 

    

 
 

  



 

 

 

Leírás 
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges 
nyeregtetős lakóépület utcai 
homlokzatának nyílásrendje és a 
udvari homlokzatának megjelenése 
őrzi még az épület egykori jellegét. A 
fejezettel és lábazattal ellátott kör 
keresztmetszetű oszlopokra 
támaszkodik a nyitott tornác.  A 
nagyméretű kaput cseréppel fedett 
áthidaló zárja. 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatainak 
tagolása, a tornácajtó, és a kapu 
kialakítása. 
Korrekciós javaslat 
Javasolt az ablakok redőnyének 
cseréje fa zsalugáterekre, a 
homlokzat festése fehérre vagy 
sárgára, valamint a jelenlegi kapu 
helyett a helyi mintákat mutató fa 
kapu beépítése. 

SÁRPILIS, Rákóczi F. utca 3. Helyrajzi szám 22. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

    
 

 

 

Leírás 
Utcai telekhatárra helyezett, azzal 
párhuzamos gerincű, nyeregtetős 
góré. Fa szerkezetű, cseréppel fedett 
terménytároló falazott építményen 
áll. 
 
Védett építészeti elemek 
a góré 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

SÁRPILIS,  Rákóczi F. utca 4. Helyrajzi szám 23. 
- góré - Védelem foka H 

 

 
  



 
 

 

Leírás 
Az L-alakú épület tömegével, 
homlokzatmagasságával, harmonikus 
nyílásrendjével, osztott ablakaival még 
őrzi az egykori polgárias lakóépület 
jellegét. Padlástéri szellőzőnyílása 
esztétikus bádogos munka. Az 
épülethez hátrafelé gazdasági 
szárnyak csatlakoznak (terménytároló, 
istálló, ólak), amelyek őrzik eredeti 
megjelenésüket.  
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, tagolása, díszítettsége. 
Korrekciós javaslat 
Javasolt a bal oldali ablak kicserélése 
a többihez igazodó, keskeny, osztott 
ablakra. 

SÁRPILIS,  Rákóczi F. utca 5. Helyrajzi szám 27. 
- lakóépület, gazdasági ép - Védelem foka H 

 
 

 

 

Leírás 
Telekhatárra helyezett, azzal 
párhuzamos tetőgerinccel épített  
góré és gazdasági épület az egykori 
gazdálkodás fontos elemei.. Az 
épületek között elhelyezett kocsi-
bejárást biztosító fa kaput cseréppel 
fedett áthidaló zárja. Az építmények 
egységes képét a végigfutó lábazat és 
a fehérre meszelt felületek adják. 
 
Védett építészeti elemek 
góré és a gazdasági épület teljes 
megjelenése, anyaghasználata, 
valamint a kapu. 
 
Korrekciós javaslat 
 

SÁRPILIS,  Rákóczi F. utca 12. Helyrajzi szám 14. 
- góré, gazdasági ép kapu - Védelem foka H 

 

   
 

  



I S K O L A  T É R  

 

Leírás 
L-alakú lakóépület folytatásában, 
telekhatárra épített gazdasági 
rendeltetésű épület.  Az istálló 
homlokzatát íves záródású, keretezett 
nyílások tagolják. Falazott kerítését fa 
kapu szakítja meg, amelyet gerenda és 
az arra helyezett téglasorok zárnak 
felülről.  
Védett építészeti elemek 
a gazdasági épület tömege, 
homlokzatainak megjelenése, 
tagolása, valamint a kapu. 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

SÁRPILIS,  Iskola tér 2. Helyrajzi szám 18. 
- melléképület, kapu- Védelem foka H 

 
 

 

 

Leírás 
A sárközi falu jellemző falazott 
pillérekkel erősített fa kapu. 
 
Védett építészeti elemek 
a kapu és a hozzá tartozó kerítés rész. 
 
Korrekciós javaslat 
Javasolt a bal oldali ablak kicserélése 
a többihez igazodó, keskeny, osztott 
ablakra. 

SÁRPILIS,  Iskola tér 12. Helyrajzi szám 24. 
- kapu kerítéssel- Védelem foka H 

 
  



P E T Ő F I  S Á N D O R  U T C A  
 

 

Leírás  
A zártsorú utcaképet adó volt 
lakóépület egykor a telekhatár 
mentén a hátsó utcáig ért, rossz 
állapota miatt ezt a részt lebontották. 
A megmaradt épületrészből az 
önkormányzat tájházat alakított ki. 
A Sárközi házakra jellemző építészeti 
elemek megőrzésre kerültek: négyzet 
alakú, zsalugáterekkel ellátott 
szellőzőnyílásai, osztott hosszú 
ablakai, díszített szemöldökpárkányai, 
pilaszterei és vakolati díszei, falazott 
oszlopokon álló tornáca  
Védett építészeti elemek 
épület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, nyílásrendje, vakolati 
díszei 
Korrekciós javaslat 
 

SÁRPILIS,  Petőfi S. utca 2. Helyrajzi szám 55. 
- Tájház - Védelem foka H 

 

   

   
 

 

 

Leírás 
 
Oldalhatáron álló, utcára merőleges 
nyeregtetős lakóépület utcai 
homlokzatán keskeny ablakokkal, 
tornácra nyíló keskeny ajtóval. A 
nyitott folyosóját gazdagon díszített 
oszlopok határolják. Hagyományos 
beépítése, épülettömege, homlokzati 
tagolása miatt védendő. 
 
Védett építészeti elemek 
épület tömege, utcai nyílásrendje. 
 
Korrekciós javaslat 
Javasolt fa zsalugáterek használata a 
redőny helyett, valamint simított 
vakolat és fehér szín használata. 

SÁRPILIS,  Petőfi S. utca 3. Helyrajzi szám 56. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 



 
 

 

Leírás 
U-alakban elhelyezkedő lakó-, 
gazdasági- és terménytároló funkciójú 
épületek a hagyományos falusi 
építkezés példája. A magas lábazaton 
álló lakóépület befalazott ajtónyílása 
ellenére mutatja még az eredeti 
nyílásrendet. Udvar felőli homlokzatán 
eredetileg végigfutó, mellvédes 
tornáca egy rövid szakaszon még 
érintetlen állapotban van.  
Védett építészeti elemek 
épületek tömege, a lakóépület utcai 
nyílásrendje, vakolati díszei 
Korrekciós javaslat 
Drótkerítés eltávolítása az épület elől, 
a fémkémény eltávolítása vagy 
épített kéménnyel történő kiváltása, 
az épület és a kerítés felújítása a helyi 
szokásokhoz igazodva. 

SÁRPILIS,  Petőfi S. utca 20. Helyrajzi szám 82/2. 
- lakó- és gazdasági épület - Védelem foka H 

 

I S K O L A  T É R  

 

Leírás 
L-alakú lakóépület folytatásában, 
telekhatárra épített gazdasági 
rendeltetésű épület.  Az istálló 
homlokzatát íves záródású, keretezett 
nyílások tagolják. Falazott kerítését fa 
kapu szakítja meg, amelyet gerenda és 
az arra helyezett téglasorok zárnak 
felülről.  
Védett építészeti elemek 
a gazdasági épület tömege, 
homlokzatainak megjelenése, 
tagolása, valamint a kapu. 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

SÁRPILIS,  Iskola tér 2. Helyrajzi szám 18. 
- melléképület, kapu- Védelem foka H 

 
 

 

 

Leírás 
A sárközi falu jellemző falazott 
pillérekkel erősített fa kapu. 
 
Védett építészeti elemek 
a kapu és a hozzá tartozó kerítés rész. 
 
Korrekciós javaslat 
Javasolt a bal oldali ablak kicserélése 
a többihez igazodó, keskeny, osztott 
ablakra. 

SÁRPILIS,  Iskola tér 12. Helyrajzi szám 24. 
- kapu kerítéssel- Védelem foka H 

 
 

  



B É K E  T É R  
 

 

Leírás 
A település központjában helyezkedik 
el, a tér egyik meghatározó épülete. 
Változatos alaprajzú és tömegű 
épület. Rangos megjelenését a 
homlokzat síkjából előreugró, íves 
vonalvezetésű, pilaszterekkel és 
lizénákkal tagolt, attikával megemelt 
fal adja. 
 
Védett építészeti elemek 
épület tömege, utcai nyílásrendje. 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

SÁRPILIS,  Béke tér 1. Helyrajzi szám 34. 
- községháza - Védelem foka H 

 

 

 

 

Leírás 
Az L-alakú épület két utcasort átkötő, 
nyerstégla felületű szárnyával, a Béke 
tér felőli, rangos megjelenésű 
homlokzatával és díszítőelemeket 
hordozó oromfalával jelentős faluképi 
szerepet tölt be. Nyerstégla felületű 
gazdasági épülete utcával 
párhuzamosan, hosszan húzódik. 
 
Védett építészeti elemek 
a lakó- és gazdasági épület tömege, 
homlokzatainak megjelenése, 
tagolása, nyerstégla felületképzése, 
díszítettsége. 
 
Korrekciós javaslat 
Javasolt a homlokzatok vakolt 
részeinek egységes színezése. A 
redőnyök helyett fa zsalugáterek 
használata, illetve a jelenlegi kapuk 
helyett fából készítettek beépítése 
javasolt. 

SÁRPILIS,  Béke tér 2. Helyrajzi szám 48. 
- lakó- és gazdasági épület - Védelem foka H 

 

    
 

  



 
 

 

Leírás 
Az 1912-ben épült lakóház nyerstégla 
felületképzésű, a tetőzet fölé nyúló 
oromfalával értékes épülete a 
településnek.  Szegmensíves faragott  
ablakok és tornác-ajtó szintén míves 
alkotások. Az épület belső elosztása, 
berendezési tárgyai a múlt értékes 
emlékeit őrzik. 
 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, tagolása, díszítettsége, 
nyílásrendje, az ablakok részosztása. 
 
Korrekciós javaslat 
Parabola áthelyezése utcáról nem 
látható épületrészre.  

SÁRPILIS,  Béke tér 9. Helyrajzi szám 199. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

 képek a 2008-ban készült örökségvédelmi hatástanulmányból 
 

  



D Ó Z S A  G Y Ö R G Y  U T C A  
 

 

Leírás 
Oldalhatáron álló, utcára merőleges 
nyeregtetős lakóépület eredetileg 
tornácos kialakítású volt. Az 
átalakítások során mára már csak a 
nyílásrend, az ablakok részosztása és a 
faragott bejárati ajtó utal eredeti 
megjelenésére. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, utcai homlokzat 
megjelenése, tagolása, az ablakok 
részosztása. 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

SÁRPILIS,  Dózsa Gy. utca 16. Helyrajzi szám 227. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 
Z R Í N Y I  M I K L Ó S  U T C A  

 

 

Leírás 
Telek teljes szélességében megépült 
L-alakú polgárias megjelenésű 
lakóépület. Harmonikus tagolású utcai 
homlokzata gazdagon díszített. 
Osztott ablakait a fal síkjából 
előreugró, népi motívumokkal 
díszített emelt szemöldökpárkány 
keretezi. A növénymintákat imitáló 
koronázó párkány és a pilaszterek 
tagolják a homlokzatot. 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, tagolása, díszítettsége, 
az ablakok részosztása. 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

SÁRPILIS,  Zrínyi M. utca 13. Helyrajzi szám 234. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

     
 

  



N Y É K I  U T C A  
 

 

Leírás 
L-alakú gazdasági épület, nyerstégla 
felületképzésű, tagolt homlokzatokkal, 
íves záródású, kisméretű ablakokkal, 
tűzfalként a tetőzet fölé emelkedő 
oromfallal. 
 
Védett építészeti elemek 
a gazdasági épület tömege, 
homlokzatainak megjelenése, 
tagolása, felületképzése. 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

SÁRPILIS, Nyéki utca 15/1. Helyrajzi szám 112/2. 
- istálló - Védelem foka H 

T E M E T Ő  
 

 

Leírás 
A temető területének szélén 
helyezkednek el a családi sírboltok, 
amelyek közül egyedi megjelenésük 
miatt kettő emelkedik ki. 
 
Védett építészeti elemek 
kettő síremlék 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

SÁRPILIS, temető  Helyrajzi szám 94/2. 
- síremlékek - Védelem foka H 

 

  
 

 

  



 

Megnevezés R e f o r m á t u s  t e m p l o m  Törzsszám: 4216 
Cím, hrsz: Kossuth L. utca 8. 30. hrsz Azonosító: 8716 

Leírás: A település lakossága eredetileg 
református volt, ma már túlnyomórészt katolikus 
vallásúak. Ennek ellenére egyetlen templomuk is 
református, amelyet 1797-ben építettek késő 
barokk stílusban. Szabadon álló, egyhajós 
templom. Keleti homlokzata elé kilépő toronnyal, 
síkmennyezetes hajóval. Berendezése: 18. század 
vége, orgonája 1899 (Szalay Gyula), toronysisakja 
1948. 
 
Védési ügyirat száma:  
Tulajdonos: egyház 
Megjegyzés:  
Állapota: jó állapotban van.   

 

 
 


